
SEAT NO:

SUCCESS KEY TEST SERIES
XNEW (Marathi)

(Unit Test-1 His & Poli( Semi ,Ch- 1,2,3 & 1))

इ�तहास व रा�यशा�� -

DATE: 26-09-19

TIME: 2.30 hrs

MARKS: 40

       

�.१ (अ) �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �नवडून �लहा. (2)

1) ............... म�ये ‘नॅशनल �फ�म अका�इ�ह’ या सं�थेची म�ुय कचेर� आहे.
अ. पणेु          ब. मुंबई          क. सातारा          ड. नागपरु

2) भारताचे रा���य अ�भलेखागार ............... येथे आहे.
अ. �द�ल�          ब. कोलकाता          क. मुंबई          ड. चे�नई

(ब) पढु�लपकै� ��येक गटातील चकु�ची जोडी द�ु�त क�न प�ुहा �लहा. (2)

1) i. इं�डयन �य�ुझयन - कोलकाता
ii. नॅशनल �फ�म अका�इ�ह ऑफ इं�डया - मुंबई  
iii. नॅशनल अका�इ�ह ऑफ इं�डया - �द�ल�
iv. कासपठार - सातारा (पि�चम घाट)

2) i. काझीरांगा रा���य उदयान - 1985
ii. सुंदरबन रा���य उदयान - 1980
iii. �लॉवस� रा���य उदयान - 2005
iv. कांचनगंगा रा���य उदयान - 2016

�.२ (अ) �दलेल� संक�पना�च� ेपणू� करा. (कोणतीह� एक) (2)

1)

2)

(ब) ट�पा �लहा. (कोणतीह� एक) (2)

1) इ�तहासलेखनाची परंपरा.

  X- Semi
2 तास



2) मौ�खक साधने

�.३ (अ) पढु�ल �वधाने सकारण �प�ट करा. (कोणतीह� दोन) (6)

1) भारतीय सं�कृतीचा इ�तहास इसवी सनापवू� �तस-या सह��कापासनू �कंवा �या�याह� मागे जातो. 

2) �ादे�शक इ�तहासलेखनाला चालना �मळाल�.

3) जाग�तक वारशां�या पदास पा� ठरणार� �थळे, परंपरा यांची याद� यनेु�को�वारे जाह�र केल� जात.े

4) बरनीने इ�तहासलेखनाची �या�ती अ�धक �व�तारल�.

5) गो�वदं सखाराम सरदेसाई �रयासतकार �हणनूह� ओळखले जातात. 

(ब) पढु�ल ��नांची थोड�यात उ� तरे �लहा. (कोणतीह� दोन) (6)

1) �झयाउ�ीन बरनीने इ�तहासलेखनाचा कोणता हेत ू�प�ट केला आहे?

2) त��व�ान �हणजे काय ?

3) ऐ�तहा�सक वारसा�थळां�या संदभा�त यनेु�कोने कोणत ेकाय� केले आहे?

�.४ �दले�या उता� याचे वाचन क�न खाल�ल ��नांची उ�तरे �लहा. (4)

          जगातील सवा�त �ाचीन समजले जाणारे (इ.स.प.ू ६ वे शतक) सं�हालय मेसोपोटे�मयातील ‘उर’ या �ाचीन
शहराचे उ�खनन करताना सापडले.
हे उ�खनन ���टश परुात��व� सर �लओनाड� वलु� यांनी १९२२ त े १९३४ या काळात केले होत.े हे सं�हालय
ए�नगॉ�डी नावा�या मेसोपोटे�मया�या
राजक�येने बांधले होत.े ती �वतः �या सं�हालयाची सं�हपाल �हणनू काम पाहत असे. या सं�हालयात
सापडले�या �ाचीन व�तूंसोबत �या व�तूंचे
स�व�तर वण�न करणा�या माती�या व�टका (clay tablets) हो�या.
i.   जगातील सवा�त �ाचीन सं�हालय कोठे सापडले?
ii.  'उर' येथील सं�हालय कोणी बांधले? 
iii. 'उर' येथील सं�हालय कोणी शोधले? 

�.५ पढु�ल ��नांची स�व�तर उ�तरे �लहा. (कोणतहे� एक) (4)

1) उपयोिजत इ�तहासाचा वत�मानकाळाशी कसा सहसंबंध असतो ?

2) इ�तहासा�या साधनांचे जतन �हावे यासाठ� �कमान १० उपाय सचुवा

रा�यशा��

�.६ �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �लहा. (2)

1) लोकशाह�चा गाभा �हणजे ...............
अ. �ौढ मता�धकार          ब. स�तचेे �वक� ��करण          क. राखीव जागांचे धोरण          ड. �यायालयीन �नण�य

2) महारा��ात �था�नक शासनसं�थांम�ये म�हलांसाठ� ............... जागा राखीव ठेव�यात आले�या आहेत.
अ. २५%          ब. ३०%          क. ४०%          ड. ५०%

�.७ पढु�ल �वधाने चकू क� बरोबर त ेसकारण �प�ट करा. (कोण�याह� दोन) (4)

1) भारतीय लोकशाह� जगातील सवा�त मोठ� लोकशाह�  मानल� जात.े

2) सं�वधानाचे �व�प एखा�या िजवंत द�तऐवजा�माणे असत.े



3) मा�हती�या अ�धकारामळेु शासना�या कारभारातील गोपनीयता वाढल� आहे.

�.८ पढु�ल संक�पना �प�ट करा. (कोणतीह� एक) (2)

1) अ�पसं�याक�वषयक तरतदु�

2) ह�काधा�रत �ि�टकोन

�.९ पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा. (कोणतीह� दोन) (4)

1) मतदाराचे वय २१ वषा�व�न १८ वष� के�यामळेु कोणत ेप�रणाम झाले ? 

2) सामािजक �याय ��था�पत करणे �हणजे काय ?

3) लोकसभेतील म�हलांचे ��त�न�ध�व

4) राखीव जागा�वषयक धोरण �लहा. 


